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Ο Θοδωρής Μ. Κυριακού είναι μέτοχος και Πρόεδρος στην “K Group”, τον Όμιλο εταιριών που ανήκει
στην Οικογένεια Κυριακού, και περιλαμβάνει μία ναυτιλιακή επιχείρηση με μεγάλη οικογενειακή
παράδοση και παγκόσμια δραστηριότητα, τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ, έναν διεθνή Όμιλο Μέσων Ενημέρωσης
και Ψυχαγωγίας κι άλλες επενδύσεις.
O Θοδωρής Κυριακού έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, προσδίδοντάς
του μοναδική αξία μέσω οικονομικής πειθαρχίας και επενδυτικής διορατικότητας. Σήμερα ο Όμιλος
ANTENNA δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, την Αμερική και την Αυστραλία με επενδύσεις στην
ελεύθερη και συνδρομητική τηλεόραση, τα ψηφιακά Media, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις τηλεοπτικές
παραγωγές, το ραδιόφωνο και τη μουσική βιομηχανία.
Επίσης, ίδρυσε το Kyriakou Family Office στο Λονδίνο, όπου μια εξειδικευμένη επενδυτική ομάδα,
διαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδύσεων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ επένδυσε, στις εταιρείες Facebook, Twitter και Spotify, από
το ξεκίνημά τους, πολύ προτού γίνουν γνωστές στο ευρύτερο κοινό.
Είναι αριστούχος απόφοιτος του Georgetown University με πτυχία στο International Business και Physics
και βραβευμένος με το Treado Medal for Physics.
Ο Θοδωρής Μ. Κυριακού είναι μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της παγκόσμιας
επενδυτικής τράπεζας Raine Holdings, με έδρα τη Νέα Υόρκη, που επικεντρώνεται στους κλάδους της
τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και των τηλεπικοινωνιών. Η Raine Holdings, στην οποία ο όμιλος
Antenna είναι σημαντικός επενδυτής, διαχειρίζεται τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια Raine Partners και
Raine Venture Partners, που επενδύουν στις νέες τεχνολογίες, στα media, στη ψυχαγωγία, και στο
τηλεοπτικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο.
Επιπλέον, ο Θοδωρής Μ. Κυριακού είναι μέλος του Advisory Board of Cambridge University’s Center for
International Business & Management (CIBAM) και μέλος του Business Advisory Council of the MBA
International Program στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Επίσης, είναι πιλότος ελικοπτέρων και αεροπλάνων.
Ο Θοδωρής Μ. Κυριακού γεννήθηκε το 1974. Είναι παντρεμένος με τη Δήμητρα Μπιθαρά και έχουν μία
κόρη, τη Σοφιάννα.

